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"Concede Título de Cidadão Caçapavano 

ao Senhor Manoel Luis Ferreira da Silva 

e da outras providências" 

O vereador que este subscreve, membro efetivo desta casa das leis, no uso de suas 
atribuições que confere o regimento interno, submete á apreciação do plenário o 
seguinte projeto de decreto legislativo: 

Art 1° - É concedido o Título de Cidadão Caçapavano ao Senhor Manoel Luis Ferreira 
da Silva. 

Parágrafo Único - Este Título é conferido em reconhecimento as ações em 
beneficio da comunidade Caçapavana, conforme currículo em anexo. 

Art 20  - A solenidade de entrega do Título ocorrerá no corrente ano. 

Ad 3° - As despesas decorrentes do presente Decreto Legislativo correrão por conta de 
dotação orçamentária própria. 

Art 4° - Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua publicação. 

SALA DAS SESSÕES GENERAL JOÃO MANOEL DE LIMA E 
SILVA,13 de novembro de 2018. 
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CURRÍCULO 

Manoel Luis Ferreira da Silva, nasceu no ano de 1956, no interior de Santo 
Antonio da Patrulha, filho de uma família de oito irmãos e de pais agricultores. Aos 
nove anos foi trabalhar em uma fazenda no município de Osório, onde concluiu o l' 
grau; mais tarde, aos doze anos já estava trabalhando como balconista seu 1 1  emprego 
em um pequeno armazém ás margens da Lagoa dos Barros. 

Após 2 anos no emprego, recebeu um com convite, aos quatorze anos veio 
trabalhar como vendedor de cachorro quente na cidade de Canoas (RS). Assim que 
atingiu a maioridade, foi trabalhar em uma grande empresa da mesma cidade, passaram 
seis anos no emprego e trocou de trabalho novamente para trabalhar em outra empresa 
na cidade de Porto Alegre. 

No mês de maio de 1981, casou-se com Maria Miguelina Machado Silva, 
também natural de Santo Antonio da Patrulha, desta união tem dois filhos Pryscila 
Machado Bohrer e Guillerme Machado Silva e o neto Miguel Machado Bohrer, 
completando este ano 37 anos de casados; por ironia do destino no mesmo mês de maio, 
recebeu um convite para vir trabalhar em Caçapava do Sul. Antes mesmo da mudança já 
havia adquirido 50% de uma loja de acessórios de caminhão de um amigo, localizada na 
BR 392, no Posto da Fonte. 

Em 19 de junho, chegaram em Caçapava do Sul, para trabalharem na sua 
primeira empresa. Em 1982, abriram outra loja junto ao Posto Planalto (hoje Posto 
Pilon), na localidade de São Rafael. Já próximo ao final do ano transferiram a loja 
para o pátio do Posto Gigantinho, a partir daí, resolveram vir trabalhar na sede do 
município, pois tinha surgido um convite para abrir uma empresa de sorvetes. 

Por coincidência, em 1984 abriram a primeira empresa de sorvetes e veio junto a 
primeira filha, Pryscila hoje casada com Ramiro dos Santos Bohrer que desta união 
nasceu o neto Miguel Machado Bohrer. Em 1986 abriram a segunda empresa de 
sorvetes, em 1990 adquiriram o primeiro imóvel na rua Benjamin Constant para 
trabalhar em sala própria. Em 1992 abriram o primeiro Buffet de sorvete na loja que 
marcou época com o nome de Mig Mel (durante 15 anos). 

Novamente, em 1998, outra coincidência, diversificamos de atividade e nasceu 
nosso segundo filho, Guillerme Machado Silva, quando começaram o empreendimento 
trabalhando com mármores e granitos (l  loja), MANLIS (Manoel Luis); no ano 
de 2012 compraram uma área onde foi construída o pavilhão da terceira fábrica. Esta 
nova sede está localizada na Avenida Presidente Kennedy, em frente ao Posto 
Pampeano, com previsão de conclusão desta obra em 2019. E para um futuro próximo 
temos a previsão de outro grande investimento em Caçapava do Sul, onde pretendemos 
continuarmos investindo e residindo, se Deus quiser. 

Manoel Luis Ferreira da Silva, também sempre auxilia os clubes e entidades 
sociais de nosso município pensando no bem estar de nossa população 
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